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  مردم افغانستان ثور روز ملی مقاومت مسالمت آميز ٩
  

روسها از خاک ما بيرون "متعلمين و محصلين کابل با ندا های ) ١٣٥٩ ثور ٩( سال قبل از امروز ٢٩درست 

 پرچمی ارگ نشين آن انداختند که آنان با - تجاوزگر و عمال خلقیچنان لرزه بر اندام کرملين نشينان!" شويد

سرشکستگی و سراسيمگی تمام از زمين و هوا دست به سالح برده و نعره های آزاديخواهانه و تجاوزستيزانه 

  . متعلمين و محصلين را ددمنشانه با منطق زور و سالح درهم کوفتند

يشاپيش هزاران هزار دختران مکاتب شهر آنگاه که ناهيد صاعد و  وجيهه خالقی در پ

روس "و " آزادی، آزادی، آزادی"، "اهللا اکبر"کابل با سرکشيدن نعره های دشمن سوز 

به رسم اعتراض چادر های سفيد شانرا به طرف عساکر و " ها از خاک ما بيرون شويد

ن صاحبمنصبان رژيم مزدور حزب دموکراتيک خلق پرتاب کرده، با طعن آنان را چني

اگر شما قادر به بيرون راندن روسها نيستيد، پس شما اين چادر : "از شرم آب ميکردند

اردوی قهرمان مجهز "اما اين ." ها را به سر کنيد و بگذاريد که ما آنها را بيرون نماييم

مسالمت با استشاره باداران روسی از ترس موج خروشان تظاهرات " با ايديالوژی دورانساز ديکتاتوری پرولتاريا

آميز اما سهمناک همه توانايی شانرا از دست داده و با دستپاچگی تمام صفوف فشرده آزاديخواهان جوان را از زمين 

بدين ترتيب ناهيد و سجيهه اولين جوانزنانی بودند که طی اين راهپيمايی های اعتراضی . و هوا به رگبار مرگ بستند

  .ن پاک شان جاده های کابل را رنگين ساختندمسالمت آميز از طرف نامردان انقالبی با خو

خبر مرگ ناهيد : "يکتن از اعضای خانواده ناهيد صاعد با درد و دريغ از آن روزگاران چنين يادآور ميشود

جنايتکاران خلقی و پرچمی اجساد خون آلود جوانان معترض را با . جوانمرگ به زودی سراسر شهر را فرا گرفت

قل نمودند، در حاليکه صدها و شايد هزاران جوان ديگر را رمه وار در وسايط نظامی بار شتاب بجای نامعلومی منت

 ثور ديگر در تاريخ معاصر کشور به ٩نموده به بازداشتگاه ها و زندانهای مخوف انتقال دادند، اما بيخبر از آنکه 

 سال ٤٥اينمرد که فعال در حدود ." ندمثابه روز مقاومت مسالمت آميز جوانان رقم خورده و تا ابد جاودانه خواهد ما

عمر دارد و در آنزمان متعلم صنف دوازدهم ليسه امانی بود، در حاليکه بغضش را در گلويش خفه ميکند اشکهايش 

پدرم نطر به شناسايی که با والی کابل داشت دريافت : " را با سرانگشتانش پاک کرده خاطراتش را چنين دنبال ميکند

. آری زندانی، زيرا اجازه ديدن و تسليمی آنرا نداشتيم. يد در شفاخانه چهارصد بستر زندانی استکه جسد بيجان ناه

باالخره با وساطت والی وقت محض هشت تن از اعضای خانواده شامل مادرش اجازه يافتند تا در نيمه شب با شهيد 

آنچه هيچگاه فراموشم نميشود . ه بسپارندنامراد شان وداع نموده و او را با لباس خون آلودش در دل شب به خاک سيا

زخم سر ناهيد شهيد بود که گلوله قسمت بااليی کاسه سرش را از هم جدا نموده بود و از آن همچنان خون جريان 

   ."داشت
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مزار ناهيد شهيد در شهدای صالحين در آرامگاه خانوادگی اش بشکل متروک و 

ده که سی سال از اين واقعه المناک ميگذرد بايد  سال آين.بدور از انظار قرار دارد

دولت، نمايندگان مردم در پارلمان، نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری بخاطر 

يادبود از شهداء مقاومت مسالمت آميز و ترويج مبارزه مسالمت آميز در کشور در 

جنگ و در کشوری که از دهه ها بدينسو . اعمار چنين آبده ای مجدانه سعی نمايند

خونريزی چاشنی زندگی مردم آن گرديده و با مرگ جنگآوران آن جاده ها، مکاتب 

و مناطق بنام آنها نامگذاری ميگردد پس به پاس  رشادت اين چنين قهرمانانی که با 

دستان خالی و به دور از هرگونه رنگ تعلق به ندای وجدان عاشقانه و جانبازانه 

 حق تلفی است يکسره خط بطالن کشيده اند، اعمار چنين آبده ای نمايانگر يک پاسخ داده و بر هر آنچه تجاوز و

همچنان تطبيق مشی عدالت انتقالی و ايجاد يک دادگاه . فرهنگ متعالی و ارج گذاری به ارزش های بی بديل ميباشد

ء کشور در سی ويژه جهت رسيدگی به جنايات ضد بشری و جرايم جنگی در کشور بيانگر احترام به خون پاک شهدا

افغانستان که . سال گذشته و گام عملی در راستای عدم تکرار و جلوگيری از جنايات ضد بشری در آينده خواهد بود

بيشتر از سی سال در آتش جنگ، تجاوز و نقض گسترده حقوق بشر ميسوزد، ايجاد يک نهضت فراگير اعتراض و 

 ميشود که با پاسگذاری به قربانيان اين دوره در جهت مقاومت مسالمت آميز برای آن دستآوردی بزرگی محسوب

تطبيق عدالت انتقالی که هماکنون در سردخانه رياست جمهوری محبوس است با استواری و استقامت عمل خواهد 

  .اميد ميرود تا سال آينده در سی مين سالگرد يادبود از نهم ثور شاهد عملی شدن برخی از نکات فوق باشيم. نمود

ن از همه جوانان کشور تقاضا ميرود تا با آگاهی تاريخی و علمی و ارجگذاری به ارزش های دينی و فرهنگی در پايا

جوانان منحيث يگانه نيروی که آبادی، آزادی و حفظ ارزش های اين خاک . کشور ثابت و شعوری گام بگذارند

 بپرهيزند که با درد و دريغ به گذشته بنگرند، تاريخی در قيد امانت آنها خواهد بود، بايد با مسئوليت پذيری از آندم

  :چنانچه شاعری اين احساس را چنين بيان داشته است

  در پی آنهمه خون که بر اين خاک چکيد
  شرم ما باد اين نام
  ننگ ما باد اين نان

  ما نشستيم و تماشا کرديم
 پايان

  

  

  

  

  


